Ek 3.2. Yeni Öğrenci Anketi
T.C.
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
YENĠ ÖĞRENCĠ ANKETĠ FORMU

Sevgili öğrencilerimiz,
Aşağıdaki ankete katılımınız; bölümümüzü seçmenizde rol oynayan faktörleri ve beklentilerinizi tespit
etmemize yardımcı olacaktır.
1) SDÜ Jeofizik Mühendisliği’ni seçmenizdeki nedenler nelerdir?
a) İyi iş olanağı
b) İyi eğitim olanağı
c) Kendimi iyi yetiştirme olanağı
d) Çevremin tavsiyesi
e) Ailemin yaşadığı yere Isparta’da olması (İklimi, tarihi, yaşantısı açısından)
f) Toplumda saygınlık elde etmek.
g) Diğer(yazınız) ……………………………………….
3) Mezun olunca nasıl bir kariyer düşünüyorsunuz.
a) Özel sektörde çalışmak
b) Devlet kuruluşunda çalışmak
c) Kendi işimi kurmak / kendi işimizi geliştirmek
d) Yurt dışında çalışmak
e) Akademik kariyer (Yük. Lisans, Doktora) yapmak
e) Diğer(yazınız)…………………………………………
4) Jeofizik Mühendisliğinde nasıl bir eğitim düşünüyorsunuz?
a) İyi bir mühendislik eğitimi almak
b) Mühendisliği belli bir alanında branşlaşmak
c) Jeofizik Mühendisliğinin belli bir dalında iyi bir eğitim almak
d) Dünyadaki Jeofizik mühendisliği eğitimi ile entegre bir eğitim almak
e) Diğer (yazınız)……………………………………….
5) Kendinizi nasıl bir öğrenci olarak tanımlarsınız?
a) Azimli ve çalışkan öğrenci
b) Bilime ve teknolojiye meraklı bir öğrenci
c) Hayal gücü yüksek olan bir öğrenci
d) Sanata ve kültüre meraklı bir öğrenci
e) Diğer (yazınız)……………………………………….
f) Kendimi değerlendiremiyorum.
6) Jeofizik Mühendisliği edinmek istediğiniz meslekler arasında kaçıncı tercihinizdi?............
6) ÖSS sınavında SDÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü kaçıncı tercihinizdi? ……………..
7) ÖSS giriş puanınız?..............................................
8) Mezun olduğunuz lise türü?
a) Fen Lisesi
b) Anadolu Öğretmen Lisesi
c) Anadolu Lisesi

d) Özel Lise
e) Meslek Lisesi
f) Lise

9) Bölüm ya da üniversite değişikliği yapmak istiyor musunuz? Nasıl?
a) Hayır, düşünmüyorum.
b) Evet, düşünüyorum. Yeniden ÖSS sınavına gireceğim.
c) Evet, düşünüyorum. Yatay geçişle başka bir üniversitenin Jeofizik Mühendisliği
Bölümü’ne geçmek istiyorum.
d) Evet, düşünüyorum. Bölümler arası yatay geçişle üniversitemizin Jeofizik Mühendisliği
Bölümü’ne geçmek istiyorum.
10) Üniversite eğitiminden beklentileriniz nedir?
a) Üniversite diplomasına sahip olmak
b) Meslek sahibi olmak
c) Bilime katkı sağlamak
d) Çevre edinmek
e) İş adamı olmak
f) Diğer(yazınız)…………………………………..........

